
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
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32-440 Sułkowice 

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach 

ogłasza nabór na stanowisko  

asystent rodziny 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
praca socjalna

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.
12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
i udokumentowany, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;

3) osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych;
2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
3) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami, które zajmują się pomocą

rodzinie;
4) samodzielność oraz wykazywanie inicjatywy w działaniu;
5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, odpowiedzialność, rzetelność;
6) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne;
7) odporność na sytuacje stresowe;
8) znajomość przepisów ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i innych aktów
normatywnych związanych z pomocą społeczną;



9) preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie/staż pracy na stanowisku asystenta
rodziny.

3. Zakres wykonywanych zadań na wyżej wymienionym stanowisku:

Do zakresu obowiązków asystenta rodziny należą zdania określone w art. 15 ust. 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których w szczególności należą:

1) opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami
rodziny;

2) pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,

a także problemów wychowawczych;
4) motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności

społecznej rodzin;
5) pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
6) współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-

wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
7) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach

psychoedukacyjnych;
8) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

dzieci i rodzin;
9) prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny

sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy
z rodziną;

10) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) CV;
3) kserokopie świadectw pracy;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisko, na

które   prowadzony jest nabór;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że
nie   toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne;

9) oświadczenie kandydata o tym, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jemu zawieszona lub ograniczona;

11) oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki
obowiązek został na niego założony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:



Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. 
Sportowa 45  w pokoju nr 1 do  dnia 2 września 2022 r. do godz. 1200. 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – 1 etat;
2) praca w systemie zadaniowego czasu pracy, w ramach obowiązujących norm czasu pracy;
3) praca jest wykonywana na terenie gminy Sułkowice i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sułkowicach ul. Sportowa 45.
7. Opis postępowania rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane o terminie i miejscu przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej. Temat rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu wskazanego w pkt 2 ogłoszenia. 

8. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
mgr Józefa Bernecka 


